
Supralux Alapozó 

 
Leírás 
Alapozófesték  
Felületek 
Fára alapozóként és közbensı alapozóként. Korróziógátló alapozóval bevont fémfelületekre 
közbensı alapozóként.  
Tulajdonságok 

• jól terül 
• gyorsan szárad 
• könnyen csiszolható 

Gyakorlati információk 

Kiszerelés: 
0,75; 2,5; 5; és 20 liter (csak fehér). 
Alkalmazási körülmények: 
A festendı felület, a festék és a levegı hımérséklete érje el a +5 °C-ot. Nedves idıben ne 
használjuk. 
Színválaszték: 
Fehér, barna. 
Sőrőség, g/liter: 
1250-1450, színtıl függıen. 
Színezés: 
A színek egymással tetszıleges arányban, vagy színes Supralux olajfestékekkel (max. 25% 
mennyiségben) keverhetık, de ez a száradási és a csiszolhatósági idıt növeli. 
Hígítás: 
Supralux H-100 Szintetikus hígító vagy Supralux Lakkbenzin, a termék alkalmazásra kész, 
hígítást általában nem igényel. 
Fényesség: 
Félfényes. 
Felhordási módok: 
Ecsetelés, hengerlés. 
Az eszközök tisztítása: 
Supralux H-100 szintetikus hígítóval. 
Kiadósság: 
8-10 m2/l, függ a felület minıségétıl és a felhordás módjától. 
Száradási idı: 
Porszáraz: 
20˚C-on max. 1 óra, száraz: 



20°C-on max. 8 óra. 
Átfesthetı: 
8 óra után. 
Minıségmegırzési idı: 
24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között. 
Tőzveszélyességi fokozat: 
II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos. 

Felhasználási útmutató 

Felületelıkészítés, felhordás 
Használata elıtt a fafelületeket impregnálni, a fémfelületeket korróziógátló alapozóval 
alapozni szükséges. A felületnek, illetve a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsda-, olaj- 
por- és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszáraznak kell 
lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett "bırt" összefüggıen távolítsuk el! 
Festés elıtt a sőrőn folyó, tixotróp festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel, 
hengerrel történı felhordáshoz kevesebb, szórással történı felhordáshoz több (10-15% 
Supralux H-100 szintetikus) hígítóval kell hígítani.  
Javasolt bevonatrendszerek 

Még nem festett, új felületekre: 

Ajtó, ablak 
Bevonatrendszer 
1. Lenolajos beeresztés + Folttapaszolás + Csiszolás 
  
2. Alapozás: Supralux alapozó + csiszolás 
  
3. Közbensô réteg: Supralux alapozó 
  
4. Átvonó réteg: Supralux Durol vagy Supralux Astralin 
 
Vas-acél 
Bevonatrendszer 
1. 1-2x Supralux Koralkyd 
  
2. Közbensô réteg: Supralux alapozó 
  
3. Átvonó réteg: Supralux Durol vagy Supralux Astralin 
 
Alumínium, horganyzott acél 
Bevonatrendszer 
1. 1-2x Supralux Tiszakorr 
  
1. 1-2x Supralux Tiszakorr 
  
2. Közbensô réteg: Supralux alapozó 
  
3. Átvonó réteg: 1-2 x Supralux Durol vagy Supralux Astralin 



Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése:  
A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A 
repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet 
folttapaszolással, szükség esetén közbensı alapozással kell kijavítani, majd átvonó 
zománcfestékkel átfesteni. 

 


